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Guarulhos terá novo esquema 
de vacinação durante feriado
Nesta segunda (15), feriado de Proclamação da República, a Prefeitura de Guarulhos promove novo esquema de 
vacinação contra a covid-19 no PA Dona Luiza e na UPA Paulista, já que nesta data as UBS estarão fechadas
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Campanha Papai Noel 
dos Correios já teve 
início em todo o país

Na Brasa revela 
onde beber um bom 
vinho ouvindo Jazz
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Disque-Denúncia Cães e gatos adultos ou idosos são companhias 

ideais para quem não tem tempo e energia que um 
fi lhote requer - Juliana Kopczynski, diretora DPANEuroBovespa Dólar
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EDP lança primeira escola de eletricistas para 
pessoas trans, com vagas na cidade de Guarulhos
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RETRATO DO LEITOR   Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!
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HISTÓRIA - Arquivo Histórico apresenta exposição em celebração ao Dia da Consciência Negra

Campanha Papai Noel dos Correios 
começa nesta quinta em todo país

ACONTECE

FOTO: DIVULGAÇÃO

Muitos animais adultos e idosos acabam 
ficando pra trás, já que a maioria prefere 
adotar filhotes. Porém, muitas vezes, de-
pendendo do estilo de vida do futuro tu-
tor, um animal já com idade mais avançada 
é a melhor opção, como explica Juliana 
Kopczynski, diretora DPAN. “Cães e gatos 
adultos ou idosos são companhias ideais 
para quem não tem o tempo e a energia 
que um filhote requer”. Conheça mais ani-
mais à espera de adoção na página dpan.
guarulhos.sp.gov.br.

ro Franco conduziu a Corte em meio à gra-
ve crise da pandemia. Nesse período, o TJ 
paulista conseguiu o feito de 52,3 milhões 
de atos processuais.

Também foram eleitos o desembarga-
dor Fernando Antonio Torres, novo corre-
gedor-geral (217 votos) e o desembarga-
dor Artur César Beretta da Silveira, como 
presidente da Seção de Direito Privado da 
corte.

O abrigo do Departamento de Pro-
teção Animal (DPAN) da Prefeitura de 
Guarulhos, no Bonsucesso, tem cerca de 
200 animais, entre cães e gatos, aguar-
dando pelo momento da adoção. Entre 
muitos filhotes e adultos, três cachor-
ros idosos esperam passar seus últimos 
anos de vida dando e recebendo amor 
às suas novas famílias. Os animais es-
tarão presentes na feira de adoção de 
pets que será realizada no domingo (21), 
a partir das 9h, no Bosque Maia.

A população trans enfrenta todos os 
tipos de obstáculos para ingressar no 
mercado de trabalho, como o precon-
ceito e a falta de oportunidades. Ciente 
dessa situação e buscando ampliar a di-
versidade em seus quadros, a EDP, dis-
tribuidora de energia elétrica de Guaru-
lhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral 
Norte de São Paulo, lança a primeira es-
cola de eletricistas exclusiva para pesso-
as trans. A turma, com 16 participantes, 

O desembargador Ricardo Mair Anafe é 
o novo presidente do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP). Eleito nesta quarta-
-feira, 10, com 195 votos em segundo tur-
no, Anaf vai presidir a maior Corte esta-
dual do País no biênio 2022/2023.  Ele 
vai assumir a cadeira que nos últimos dois 
anos foi ocupada pelo desembargador Ge-
raldo Francisco Pinheiro Franco. Durante 
praticamente todo o seu mandato, Pinhei-

Cachorros idosos aguardam por adoção há mais de dez anos

EDP lança 1ª escola de eletricistas para pessoas trans

Desembargador Ricardo Mair Anafe assume o Tribunal de Justiça

será realizada em Guarulhos (SP). As ins-
crições estão abertas até o dia 3 de de-
zembro pelo link www.escolatrans-edp.
com.br. As aulas começam em janeiro, 
Mês da Visibilidade Trans. Também have-
rá o programa no Espírito Santo, com 16 
vagas no município de Serra.

Os participantes contarão com forma-
ção profissional completa, ministrada pelo 
SENAI, e possibilidade de contratação ao 
término do curso.

Os desejos de Natal de 
crianças até 10 anos, em situ-
ação de vulnerabilidade so-
cial, já podem começar a ser 
enviados aos Correios onde, 
todos os anos, milhares de 
ajudantes do Papai Noel vão 
buscar as famosas cartinhas.

A campanha começou 
há mais de 30 anos, quando 
empregados da empresa, 
comovidos com as cartinhas 
em caligrafia recém-apren-
dida ou transformadas em 
desenhos coloridos que che-
gavam, decidiram tirar esses 
sonhos do papel. Nesta edi-
ção, até o momento, mais de 
65 mil cartas já chegaram. 
Os pedidos são variados: vão 
de brinquedos a gêneros de 
primeira necessidade como 
cestas básicas e até mesmo 
material escolar. 

Este ano, com o avanço 
da vacinação, a campanha 
será híbrida. O envio e a ado-
ção das cartas podem ser re-
alizadas pessoalmente - nas 
agências participantes e nas 
casas do Papai Noel monta-
das pelo país -, e também no 
blog da campanha.

Segundo os Correios, 
as cartinhas ao Papai Noel 
devem ser manuscritas e, 
depois, fotografadas ou di-

Editora Happens
Diretora de Redação: Rosana Ibanez - rosana.ibanez@fmetropolitana.com.br
Diretor Comercial: Cae Mendroni - cae.mendroni@fmetropolitana.com.br
Diagramação e Arte: Ivanildo Barbosa - arte@fmetropolitana.com.br
E-mail Redação: redacao@fmetropolitana.com.br 
E-mail Comercial: comercial@fmetropolitana.com.br
Agência de Notícias: Agência Estado/ Impressão: Folha Gráfica
Os artigos e colunas assinados são de responsabilidade de seus autores.

Sede, Redação e Publicidade: Rua Três Marias 22 - 1º 
andar - Centro - Guarulhos - SP - CEP: 07110-170
Telefone: 11 4210-1371 – Whatsapp: 11 99643-2765
www.fmetropolitana.com.br

gitalizadas e enviadas ao 
Blog Noel da campanha. “É 
importante enviar uma ima-
gem nítida para que a men-
sagem possa ser lida e com-
preendida pelo Papai Noel”, 
orientou a empresa.

Pelas regras da campa-
nha só será aceita uma carta 
por criança. As correspon-
dências ao Papai Noel de-
vem ser de alunos da rede 
pública até o 5º ano do ensi-
no fundamental ou de crian-
ças acolhidas em creches, 
abrigos e núcleos socioedu-
cativos.

Também podem partici-
par crianças com deficiência, 
independentemente da ida-
de. “Não serão selecionadas 
as cartas que contenham 
endereço, telefone e/ou foto 
da criança. A identificação 
da criança será realizada no 
momento do cadastro e não 
será divulgada para os pa-
drinhos, em nenhuma hipó-
tese”, alertam os Correios.

As datas, locais e horários 
de lançamento da campanha 
podem variar em cada esta-
do. Todas as informações es-
tão disponíveis no endereço 
do blog. https://blognoel.
correios.com.br/blognoel/
index.php
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START 16H
14NOV

DOMINGO

Bar
CHOPP IPA    CHOPP PILSEN   CHOPP HEINEKEN

CHOPP BRAHMA   CHOPP DE VINHO    GIN TÔNICA
    GIN TROPICAL   GIN CRAMBERRY

*

RUA TAPAJÓS, 56   GUARULHOS  SP

Gin e Chp

Simão e Felipe Dj Stepanov

+ Dj Thiago

LuwahDa Cor do Prazer
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UPA Paulista e PA Dona Luiza terão vacinação 
contra a covid-19 no feriado de segunda-feira

Mude Esse Ciclo distribui absorventes 
em mais duas comunidades da cidade

Van do CadÚnico atenderá comunidade 
São Rafael a partir da próxima terça-feira

DA REDAÇÃO - Nesta segunda-
-feira (15), feriado de Proclama-
ção da República, a Prefeitura 
de Guarulhos promove novo 
esquema de vacinação contra a 
covid-19 no PA Dona Luiza e na 
UPA Paulista, já que nesta data 
as UBS estarão fechadas. Desta 
forma, todas as pessoas com 
12 anos ou mais com alguma 

DA REDAÇÃO - A Prefeitura de 
Guarulhos distribuiu nesta 
quinta-feira (11) 250 kits de 
absorventes higiênicos (com-
postos por oito absorventes 
e panfleto orientativo) à po-
pulação vulnerável da comu-
nidade Beco (rua São João 
Souza) assistida pelo Centro 
de Referência da Assistência 
Social (Cras) Centro. Já a co-
munidade Nova Conquista, 
da região do Cras Acácio, foi 
contemplada com outros 250 
kits no último dia 28.

A ação faz parte do proje-
to Mude Esse Ciclo, que visa a 
combater a pobreza menstrual 
(escassez de recursos para cui-
dados íntimos), proporcionar 
mais dignidade ao público fe-
minino e melhoria na qualida-
de de vida.

Vivendo na comunidade 
Nova Conquista, Rosineide 
Vital Nunes aprovou a ação. 
“Já tinha ouvido falar do pro-
grama e o acho muito, muito 
bom. Estava esperando chegar 
aqui pra nós”, disse a morado-
ra desempregada.

DA REDAÇÃO - A partir da pró-
xima terça-feira (16) a Van do 
CadÚnico atenderá os morado-
res da comunidade São Rafael 
para atualização de dados e ins-
crição no Cadastro Único para 
Programas Sociais para que 
possam ter acesso a benefícios 
sociais como Auxílio Brasil, 
Tarifa Social de Energia Elétri-
ca, ID Jovem, Viva Leite, BPC-
-Loas, entre outros. O veículo 
da Prefeitura ficará próximo da 
UBS São Rafael (rua Domingos 
de Abreu, 216, Vila São Rafael) 
até o dia 26 e funcionará das 9h 
às 16h30, de segunda a sexta-
-feira.

Desde a última segunda-
-feira (8), quando foi entregue, 
a unidade volante do Cadastro 
Único já atendeu 75 famílias 
em vulnerabilidade social que 
vivem na comunidade Cidade 
dos Sonhos. Ela permanecerá 
na estrada Acácio Antônio Ba-
tista, 3.183, Nova Bonsucesso, 
até sexta-feira (12).

O novo equipamento itine-
rante da Secretaria de Desen-

A iniciativa é da Secretaria 
de Desenvolvimento e Assis-
tência Social em parceria com 
o Fundo Social de Solidarieda-
de, a sociedade civil e empre-
sas por meio de doações.

Empresas e a população 
podem colaborar com doações, 
que podem ser depositadas em 
caixas coletoras com o cartaz 
do projeto distribuídas nas di-
versas secretarias municipais 
e no Fundo Social. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo 
telefone (11) 2087-7400.

volvimento e Assistência Social 
de Guarulhos possui internet 
móvel, cadeiras, mesas e equi-
pe de quatro pessoas (três en-
trevistadores sociais e um mo-
torista) e visita as localidades 
mais afastadas para realizar a 
busca ativa de famílias vulne-
ráveis e a atualização de cadas-
tros desatualizados há mais de 
dois anos. Além disso, os fun-
cionários prestam informações 
e orientações sobre os progra-
mas sociais oferecidos e consul-
tam a situação dos benefícios.

Documentação para cadastro
Para o cadastro, as famílias 

das doses atrasadas poderão se 
vacinar em uma das duas uni-
dades, das 8h às 21h.

A estratégia, além de permi-
tir um horário estendido para a 
vacinação, também alcança os 
munícipes que ainda não estão 
vacinados e que buscarão aten-
dimento nessas unidades. Até 
as 12h15 desta quinta-feira (11) 

a cidade registrava 158.397 fal-
tosos da segunda aplicação da 
vacina contra a covid-19, sendo 
27.480 vacinados com a primei-
ra dose da AstraZeneca, 33.223 
com a Coronavac e 97.694 com 
a Pfizer. 

A faixa etária com mais 
faltosos é a de menores de 18 
anos, com 60.196 pessoas com 
o esquema vacinal incompleto, 
seguida das pessoas entre 20 e 
29 anos (45.274) e de 30 a 39 
(20.725). Portanto, os pais ou 
responsáveis por adolescentes 
entre 12 e 17 anos, já vacinados 
com a primeira dose da Pfizer 
até o dia 20 de setembro, ou 
seja, há 56 dias, devem levá-los 
até uma das unidades ou assi-
nar o Termo de Assentimento, 
disponível nos locais de vacina-
ção ou em bit.ly/duvidasvacina-
gru, autorizando a imunização.

FOTOS: FÁBIO NUNES TEIXEIRA
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É importante observar o intervalo entre as doses
Já que os imunizantes têm intervalos diferentes entre 

as doses, vale lembrar que poderão colocar a segunda 
dose em dia na próxima segunda-feira os munícipes com 
18 anos ou mais que receberam a primeira dose do imu-
nizante AstraZeneca há oito semanas, ou seja, o mesmo 
intervalo entre as doses da Pfizer para jovens de 12 a 17 
anos, e guarulhenses acima de 18 anos vacinados com a 
primeira dose da Coronavac ou da Pfizer há 21 dias, isto 
é, até 25 de outubro.

Já as pessoas aptas a receberem a dose adicional são 
indivíduos com  60 anos ou mais e trabalhadores da saúde 
com mais de 18 anos vacinados com a dose única ou a se-
gunda dose há pelo menos seis meses (independentemente 
do imunizante), bem como os  imunossuprimidos de alto 
grau vacinados até o dia 21 de outubro, já que o intervalo 
entre as doses para esta população é de 28 dias. 

Para a vacinação devem ser apresentados cartão de vaci-
nação, documento com foto, CPF, cartão SUS e comprovan-
te de endereço. Além desses documentos, trabalhadores da 
saúde devem levar comprovante de vínculo empregatício 
na área da saúde (original e cópia). 

Serviço:
PA Dona Luiza – rua Osvaldo Nunes Dias, 55, Jardim Cen-
tenário
UPA Paulista – rua Teixeira Mendes, 166, Jardim Paulista

devem apresentar os seguintes 
documentos de todos os mora-
dores da casa, tanto dos adultos 
como das crianças: RG, CPF, 
Título de Eleitor, Carteira de 
Trabalho (caso esteja trabalhan-
do, apresentar holerite recente), 
comprovante de endereço e car-
tão da UBS São Rafael. Crian-
ças que não tiverem os docu-
mentos acima devem trazer a 
Certidão de Nascimento, infor-
mar o nome da escola em que 
estão matriculadas e a série.

Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones 
2408-7020 ou 2087-4270 (Cen-
tral do Cadastro Único).
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Clínica do Projeto Miau é invadida e furtada em Guarulhos
DA REDAÇÃO - No último final 
de semana a clínica veteriná-
ria e pet shop ligados à ONG 
Projeto Miau, foi invadida, 
vandalizada e furtada.

A clínica, que em parceria 
com o Projeto Miau realiza 
castrações gratuitas e tam-
bém a preços populares foi 
invadida por dois homens 
que se fingiram de morado-
res de rua para não chamar a 
atenção enquanto esperavam 
em frente ao estabelecimento 
o melhor momento para efe-
tuar a invasão.

Foram roubados R$ 100 
em dinheiro, além de dois 
aparelhos celulares.

Uma vizinha alertou o 
proprietário da clínica, Mi-
chel Eduardo de Oliveira Si-
queira, que compareceu ao 
local e constatou a invasão e 
o furto.

Segundo Michel, o portão 
de ferro e a porta foram dani-
ficados na invasão.

“Fomos alertados por 
uma vizinha e comparece-
mos a clínica onde consta-

tamos o arrombamento e o 
roubo”, disse.

“O portão automático es-
tava arrombado e a porta de 
vidro também estava dani-
ficada. Procuramos fechar a 
porta e lacramos portão com 
um ferro, para tomar maio-
res providências pela manhã, 
já que era madrugada”, acres-
centou o proprietário.

Porém, os dois homens 
voltaram a clínica acompa-
nhados de uma mulher cerca 
de três horas após a primei-
ra invasão e entraram nova-
mente na clínica.

Neste segundo arrom-
bamento os três indivíduos 
destruíram computadores, 
roubaram ração, máquinas e 
equipamentos cirúrgicos da 
clínica, além de uma geladei-
ra que continha vacinas que, 
segundo o proprietário, che-
gavam a R$ 8 mil.

A estimativa de Michel é 
que o prejuízo total ultrapas-
se os R$ 25 mil.

Câmeras de seguran-
ça captaram parte da ação 

criminosa e assim Michel, 
circulando pela região, iden-
tificou a mulher que suposta-
mente seria uma das pessoas 
que cometeram o crime.

O proprietário seguiu a 
mulher até uma casa e acio-
nou a Policia Militar que 
compareceu ao local e a de-
teve, que segundo Michel, 
teria confessado participação 
na ação criminosa e que até 
já teriam vendido os equipa-
mentos e instrumentos da 
clínica. Os policiais levaram 
a mulher para o DP, onde de 
acordo com Michel, a mesma 
foi indiciada mas liberada 
em seguida.

“A mulher confessou a 
participação e foi levada para 
o DP. Ela foi indiciada mas, 
para minha triste surpresa, 
ela não ficou presa e saiu pela 
porta da frente junto comigo, 
a vítima”, reclamou o pro-
prietário da clínica.

Michel destaca caraterís-
ticas dos instrumentos e faz 
um apelo.

“São nossos instrumentos 

FOTO: DIVULGAÇÃO

0800 055 9499 x l s -Fone e c u ivo VT: 2461 6342 / 6343

guarupass.com.br facebook.com/guarupass

Novembro Azul, o mês da saúde do homem.

Sem preconceito a
prevenção ganha vida.

O câncer de próstata é uma doença que,
em muitos casos, tem um crescimento

lento e não apresenta sintomas. Por isso
a necessidade do diagnóstico precoce.

de trabalho, caros, que foram 
comprados com muito sacri-
fício e que servem também 
para atender de forma vo-
luntária a população. Neles 
tem gravado as iniciais M.I., 
de “Miau”, nome do projeto 

atendido pela clínica. Caso 
alguém tenha alguma infor-
mação, por favor informe a 
polícia pelo número 190 ou 
a clínica no telefone 2405-
3877”, concluiu o proprietá-
rio.
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Na BrasaNa Brasa

Colunista gastronômico da Folha 
Metropolitana e assina o cardápio 

do Karnivoro’s Churrasco Raiz

erginho rei ascom
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Combinação perfeita na cidade!

SERGINHO FREITAS - Fala galera!
Nesta semana vou contar para vocês 

sobre um espaço super bacana que vem 
despertando a atenção da moçada que 
curte um ótimo vinho acompanhado de 
músicas de qualidade.

Trata-se do Wine Rock Jazz, (@wine-
rockjazz) que fi ca na Rua Siqueira Cam-
pos, 183, bem no Centro de Guarulhos, 
um espaço de muito bom gosto e que vale 
demais a pena ir visitar.

“Seguindo o que disse Abraham Lin-
coln: ‘A melhor parte da vida de uma 
pessoa está nas suas amizades’, então de-
cidimos montar aqui na cidade um espa-
ço onde amigos, iguais a nós que gostam 
de vinho, que gostam de jazz e gostam 
de rock, pudessem se encontrar para 
compartilhar conhecimento, histórias e 
momentos agradáveis. O WineRockJazz é 
um projeto que nasceu com base na ami-
zade e queremos conquistar aqui, novos 
amigos para copartilharmos histórias e 
experiências”, contou Plinio Batista um 
dos proprietários da casa.

Por sinal, falando de amizades, nesta 
noite que conheci o espaço encontrei al-
gumas fi guras importantes da noite da 
cidade apreciando alguns rótulos de vi-
nho que simplesmente são ESPETACU-
LARES.

E vou contar uma fofoca para vocês: 
Eu nunca fui fã de vinho, mas mudei 
completamente a visão depois de conhe-
cer este lugar.

“Começamos com um projeto inicial 
que era apenas um bar de rock. Mas fal-
tava ao conceito a energia e a personalida-

de adequada e alinhada ao nosso perfi l. 
Para acrescentar grandiosidade à música 
dos Beatles, ou à genialidade de Hendrix, 
ou à irreverência dos Stones, faltava uma 
bebida que completasse o conceito, e essa 
bebida é o vinho. A partir do momento 
que o vinho passou a fazer parte do proje-
to, o jazz se torno o aporte de sofi sticação 
necessário, trazendo a criatividade, as va-
riações e o estilo pra dentro da concepção 
das ideias iniciais. WINEROCKJAZZ nas-
ce então como conceito e passa a ser exe-
cutado pensando cada etapa no design, 
no jazz, no rock e nos vinhos, buscando 
uma forma de harmonização do espaço 
capaz de juntar esses elementos num am-
biente pequeno, onde a música, o vinho e 
as pessoas se encontram”, explicou Anto-
nio Silveira, outro proprietário da casa e 
amante de carros antigos!

A decoração do local lembra muito ba-
res de grandes fi lmes de Hollywood e o 
som é um “evento” a parte.

Curtir o vinho ouvindo um rock na-
cional, MPB ou um jazz ao vivo, de verda-
de, tem que fazer parte da lista de coisas 
que você tem que fazer antes de morrer!

Por sinal galera, no dia que fui conhe-
cer a casa experimentei um vinho chinelo 
chamado Los Riscos, que custa R$ 60,00, 
saborosissimo.

E para acompanhar o bate-papo, e 
o vinho é claro, além do couvert de pão 
italiano e queijo parmesão desidratado, 
encarei uma porção do presunto cru por-
tuguês Primor, que custa R$ 40,00, e uma 
do queijo italiano Parmegino Reggiano, 
que custa R$ 45,00.

Serio mesmo, é sensacional!
Ah! Quase esqueci. A agenda de 

atrações deles é legal demais. Na terça a 
playlist é de músicas brasileiras. Na quar-
ta eles chamam a noite de O Jazz é das 
Mulheres e só tocam as divas deste gêne-
ro musical. Na quinta é a noite dos classi-
cos do Jazz. Na sexta é a noite do Rock e 
Pop Acústico ao vivo com Robsongs e no 
sábado é o que mais me chamou a aten-
ção. Quem comanda o som da casa são os 
clientes que podem colocar aquele som 
maneiro direto de sua plataforma de mú-
sica ou escolher um dos inúmeros discos 
de vinil que tem na casa.

Como disse antes, vale demais a pena 
conhecer!

Um abração e até semana que vem 
com mais dicas sobre os melhores bares, 
restaurantes e pubs da cidade!
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ÁRIES: Conseguirá mais energia na medida em que você 
aplicar mais esforço na parte do período matutino. Você irá 
ter muita dificuldade para lhe dar com novas amizades.

TOURO: Ante as atividades ocorridas no planeta de Vênus 
você poderá vir a ter um semblante bem mais destacado 
neste momento. 

GÊMEOS: O nosso grande Sol fará uma excelente redução 
no seu stress para que venha a alcançar alguns bons 
resultados neste momento. 

CÂNCER: Um sentimento agressivo irá florescer dentro do 
seu coração. Reverta toda essa situação agindo com paci-
ência, o Fogo ajudará você a enxergar melhor o futuro.

LEÃO: A sua felicidade contribuirá bastante para você 
melhorar sua qualidade de vida, e alimentará coisas boas 
na sua mente, então procure realizar determinadas coisas.

VIRGEM: Instigará determinados indivíduos com o seu posi-
cionamento inflexível e por vezes arrogante. Siga enfrentan-
do as barreiras que estão se posicionando diante de você.

LIBRA: Os planos que havia traçado para chegar aonde 
você tanto aguarda, irá mostrar a sua grande eficácia 
agora. 

ESCORPIÃO: Sua tendência para dar atenção as coisas 
físicas será algo ruim, afaste-se disso. Necessitará editar 
alguns pensamentos postos em prática.

SAGITÁRIO: Poderá encontrar na beleza uma solução. 
Deixe que a vontade de trabalhar supere esses paradigmas. 
O elemento Terra irá ajudar superar alguns momentos ruins. 

CAPRICÓRNIO: Deixe os ciúmes de lado. Do planeta Plutão 
não virá tantas energias para lhe prejudicar neste dia. O pla-
neta Terra estará apto para lhe auxiliar nesta nova jornada.

AQUÁRIO: As tuas características mais fortes farão você agir de 
forma mais firme e controlada agora. Alguém do signo de Aquá-
rio irá conseguir se conectar mais profundamente com você.

PEIXES: Precisará adiar algumas coisas que julgava 
importante para você neste dia, por causa de elementos 
exteriores. 
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NF
APURADORA

OBEDECER
DIMINUIR
ELITISMO
RDASPZ
SPAMAL

SUAERRAM
PLANANO

TRASTETR
EDOSSEA
MIMTAD

DONATELLO
ALFTER

Condição
da pessoa
liberada
de dívida

Etapa
semestral
do aluno
pelo Fies 

Objetivo de
cirurgia 

em membro
amputado

Par do
feijão na
cozinha

brasileira

"A (?)",
sucesso

de Marisa
Monte

Constela-
ção visível
no Hemis-
fério Sul

Membro da
reunião

de condo-
mínio

Andam
sem

destino

Plano, 
em inglês

Período
total do 

calendário

Pessoa
sem

préstimo
(pop.)

(?) resolvi-
da, a vida
de fantas-
mas (Folc.)

Vai por
(?): siga

meu
conselho

Medula
(?): o

popular
tutano

"Demo-
crático",
em PDT

Desejo do 
possessivo

Direção do
nascente 
Sal, em
inglês

Artista renascentista
da escultura "David"

"(?), O ETeimoso", sé-
rie dos anos 1980 (TV)

Foco, em
inglês

(?) Diderot,
filósofo

Que está em idade 
de casar

Autoridade de Deus,
na religião

Subtrair;
deduzir

Contadora
de votos

Obrigação
da criança
com seus

pais

Conteúdo
do lixo

eletrônico

Ideal que
favorece 
a manu-

tenção da
pobreza Triste, em

inglês
Paulo Zulu,

modelo

Defensora
de algo ou

alguém

3/ara — sad — sua. 4/plan — salt — spam. 5/focus. 8/elitismo. 9/donatello.

Relax

Saúde

PRISCILA E AMIGA 
Venha me conhecer. F.: 
(11) 96906- 2015.
CASA  
DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

ASSISTÊNCIA MÉDICA 
Plano de saúde , Hbc 
Saúde, Hospital Bom Clima 
, Med Tour. F.: 98122-5695

NEGÓCIOSIMÓVEIS

Aluga-se

CASA COND. B. CLIMA 
2 Dorms., sla, coz., 2 wcs. 
completa c/todos moveis - 
a geladeira 97373-8685  c/ 
Aparecido.
ALUGA-SE CASA 
1 dorm, sal, coz, WC, lav., 
s/ gar.Centro - Gru - F.:  
2408-5194
KITNET CENTRO GRU. 
R$ 900,00 Incluso 
Condominio. F.:  99912-
0368.
ALUGO APTO MAIA 
2 Dorms., c/ armários R$ 
2.900,00 Incluso  Cond. + 
IPTU. F.:  99912-0368.

Vende-se

APTO MACEDO 
2 Dorms.,  Fone 98166-
3211. Direto com o 
proprietário
VD. CASA CARAGUA 
2 Dorms., (1 suíte), 2 vg gar, 
reformada, usucapião em 
andamento. R$ 330 mil. Dir.
prop.  (11) 995970948 Whats.

Sítios e Chácaras

TERRENO 1.500MTS. 
Fundo pra Repesa, pé 
na água e terreno de 
1.000Mts. a 80Mts. da 
água. Preço a combinar . 
F: 99935-6619 Vivo

EMPREGOS

Precisa-se

ELETRICISTA DE 
CAMINHÃO 
Barcelona Auto Center 
admite c/ Urgência, Av 
Otávio B. Mesquita, 
380 - Guarulhos - SP  F.: 
94791-0016 ou 2463-
2948
AUX. SERVIÇOS 
GERAIS/ PORTEIRO 
P/ condomínio. Masculino  
Ofer. salário, + benef. 
Local de trabalho: 
Guarulhos.  Enviar CV 
pelo Whats (11)94082-
9621.
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